
جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تعقد  يوم توعوي حول   

التغيرات املناخية والعدالة البيئية للنساء في التعاونيات والعامالت في 

 مجاالت التنمية الريفية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلسطين  هللا،رام   ،2022 تشرين أول 26التاريخ: 

،  مؤسسة "وي ايفيكت" السويدية بدعم من   ،األسبوعخالل هذا    جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية   عقدت

توعوي   اتيوم  التغير البيئية،  حول  والعدالة  ا  المناخية  الريفيةبحضور  التنمية  مجاالت  ي 
ف  العاملة    لمؤسسات 

الحقوق كاء،  وصاحبات  ايفيكت"  شر "وي  "تعزيز  وذلك  ،  مؤسسة  وع  مشر النوع ضمن  لمنظور  مستجيبة  بيئة 

ي التنمية الريفية وقطاع التعاونيات 
ي الدولي "سيدا" الممول  االجتماعي ف 

". وقد  من الوكالة السويدية للتعاون االنمائ 

ي والزراعي 
ي القطاع الريف 

 
ي الورشة التدريبية نساء منتجات وعامالت ف

 
ي   شارك ف

ة وطوباس    والتعاوئ  من القدس والبير

، جيبيا، شقبا، عطارة، بيتلو، دير بلوط، دير نظام، دير السودان، كوبر وراس كركر. جلج  ورام هللا، وقرى  ليا، بيتا، بتير

ي استمرت  شملت الورشة التوعوية،  
ي والزراعي م. سعد داغر،   يسير من ، بتساعات   لست الت 

مفاهيم    عل   الخبير البيت 

ات  وأنواع التكيف وسائل والعدالة البيئية، و  ة المناخي اتالتغير  . باإلضافة ال تأثير ي
الطاقة المتجددة، والتدهور البيت 

ي بإنتاج الغذاء. كما ناقش الحضور خالل  اهرة البيوت الزجاجيةظما يعرف ب
، والغازات المنبعثة، وعالقة التغير المناخ 



ي التخفيف من، و تغير المناخ عل المرأة الريفية اللقاء أثر  
االستيطانية  ك أثر المشاري    ع  ، وكذلثار ال   هذه   دور المرأة ف 

العنرصي وقطع وحرق    والصهيونية الفصل  النفايات وجدار  الحولة، ومكبات  ة  عل مناخ فلسطير  كتجفيف بحير

األغوار  تربة  وتلويث  باألشجار  االنتهاكات  هذه  وربط كل  الدولية  ،  والمعاهدات  ب االتفاقيات  المناخالخاصة  ،  تغير 

 . تفاقية باريس، واتغير المناخ ب  المعنيةاتفاقية األمم المتحدة و 

ي الورشة    ت كما ناقش
ق األوسط وشمال إفريقيا وفلسطير  المشاركات ف  ي منطقة الشر

غير  وعالقتها بت  أزمات المياه ف 

اتيجيات االقتصاد األخرص   النظيفة   المناخ، واسي  الطبيعة"،  والطاقة    الصديقة للبيئةوالزراعة  ، ومفهوم "استعادة 

ي ال والتخفيف من آثار 
 . تغير المناخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت ي الورشة، وقالت، من  جمانة جاغوب.  أ   عير
، عن مشاركتها ف  ي

ثار  ناقشنا ال : "جميعة بيتا التعاونية للتصنيع الغذائ 

ي عل المرأة، كالفقر وزيادة العنف ضد المرأة وتراجع تعليم  
تعرفنا    . كما المبكر   والزواجالفتيات  السلبية للتغير المناخ 

، منها: استعادة اصالح   ي
ي التخفيف من تأثير التغير المناخ 

 
ي تساهم ف

واستخدام    الطبيعةعل عدد من الحلول الت 

ي اإلنتاج". 
 األساليب الطبيعية ف 

ي له ارتباطات  أ. سما 
، قالت عن الورشة: "التغير المناخ  ي

ح أبو نعمة، من جمعية بتير التعاونية للتصنيع واإلنتاج الغذائ 

ي ويالت االحتالل وانتهاكاته المتكررة بحق األرض  
ي الذي يعائ 

ي جميع مناخي الحياة وخاصة االنسان الفلسطيت 
 
وثيقة ف

ي بمعلوم والمياه والطبيعة.  
، غت  ات جديدة حول موضوع الزراعة البيئية الطبيعية، والزراعة بالكرات  كان لقاء ممير 

والمزارعات  الطينية الجمعية،  وعضوات  أعضاء  جميع  ال  تلقيتها  ي 
الت  والمعلومات  ات  الخير بنقل  أقوم  سوف   ،

ي القرية". 
 والمزارعير  العامالت/ ير  ف 

أن   ال  للتنمية،  الفلسطينية  العاملة  المرأة  جمعية  ي 
ف  وع  المشر منسقة  خليل،  رنا  االستاذة  أشارت    هذه بدورها، 

ي الزراعةال  تهدف  ،  التوعوية الورشات  
بمفاهيم    ، وعضوات التعاونيات  توعية المرأة الريفية والمزارعات العامالت ف 

ي والعدالة البيئية 
ي اعتادال غير  ، وبعض الممارسات  التغير المناخ 

المزارعات القيام بها قبل وأثناء وبعد    تصحيحة والت 



 بالمعلومات، من الواضح أن هناك حاجة حقيقية لدى المرأة الريفية  
ً
الزراعة. تقول خليل: "خرجنا بورشة غنية جدا

ي أراضينا. كان هناك تفاعل حق
ي والممارسات الخاطئة ف 

 عل التغير المناخ 
ي مع كل ما تم  والمزارعات للتعرف أكير

يف 

ي كل قرية، بمشاركة الشباب والشابات  
اح من المشاركات بتنفيذ مبادرات توعوية ف  ي الورشة، كما أن هناك اقي 

طرحه ف 

للزراعة   الصحيحة  والممارسات  والتجارب  التوعية  تنشر  ان  المبادرات  من شأن هذه  المدارس،  وطالب وطالبات 

 والبيئة". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


